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جهة القبولاالختصاصالج9ساالسم ال67ا5( ت
1 )Cازل ماهر محمد سا FGةان� � �ةاللغة االنHل�� � �6ة األساس�ة-قسم اللغة االنHل�� جامعة الموصل-Kل�ة ال��
�6ة األساس�ة-قسم اللغة الع�67ةاللغة الع�67ةانFG ازهار ع�د الجواد ع�د هللا ع�د الشه�د2 جامعة .ا.ل-Kل�ة ال��
�6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG اسمهان محمد جح�ت صRيح3 �6ة االسالم�ةال�� �6ة االساس�ة-قسم ال�� جامعة ال�وفة-Kل�ة ال��
� محمد4 ��̂�ون�ةالسمع�ة والمرئ�ةذكرا]رم ص�اح حس جامعة .غداد-Kل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الس`نمائ�ة والتلف
�ةانFG االء محمد يوcس شاهر5 � �ةاللغة االنHل�� � �6ة للعلوم االcسان�ة-قسم اللغة االنHل�� جامعة الموصل-Kل�ة ال��
( صالح عf( شما,( 6

�gاما FGح�ة/تمث�لانk�6ة الفن�ةالفنون الم جامعة الموصل-Kل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG امل صادق جواد Kاظم7 �6ة االسالم�ةال�� جامعة دoا,-Kل�ة العلوم االسالم�ة-قسم علوم القران وال��
8qامنه خل�ل اسماع�ل مو FG�6ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�7اض�اتان جامعة الموصل-Kل�ة ال��
�6ة للعلوم الuفة-قسم ال�7اض�اتالعلوم وال�7اض�اتانFG انتصار جاسم محمد سلمان9 جامعة ك67الء-Kل�ة ال��

�6ة للبنات-قسم الجغراف�ةاللغة الع�67ة واالجتماع�اتانFG انتصار حم�د ناw سوادي10 جامعة .غداد-Kل�ة ال��
� عط�ه11 ���6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG انتHال عf( حس �6ة االسالم�ةال�� �6ة األساس�ة-قسم ال�� الجامعة المسxن�uة-Kل�ة ال��
�ةانFG انعام ج�ار مردان عصفور12 � �ةاللغة االنHل�� � �6ة للعلوم االcسان�ة-قسم اللغة االنHل�� جامعة ك67الء-Kل�ة ال��
�6ة األساس�ة-قسم ال�7اض�اتالعلوم وال�7اض�اتانFG انفال ممدوح ابراه�م محمود13 جامعة الموصل-Kل�ة ال��
�6ة-قسم اللغة الع�67ةاللغة الع�67ة واالجتماع�اتذكر.اسم اسماع�ل عاجل سلطان14 جامعة القادس�ة-Kل�ة ال��
� عf( رضا15 ���ةانFG .ان حس � �ةاللغة االنHل�� � �6ة األساس�ة-قسم اللغة االنHل�� الجامعة المسxن�uة-Kل�ة ال��
�ةذكرجاسم وسام جاسم نص�ف16 � �ةاللغة االنHل�� � �6ة األساس�ة-قسم اللغة االنHل�� الجامعة المسxن�uة-Kل�ة ال��
� درو|ش17 ��� درو|ش حس ���6ة األساس�ة-قسم العلومالعلوم وال�7اض�اتذكرحس جامعة الموصل-Kل�ة ال��
� سلمان18 ��� عf( ع�دالحس ��جامعة .غداد-Kل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الxشك�ل�ةكراف�ك الفخارذكرحس
� عf( محمد رش�د19 ��جامعة .ا.ل-Kل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون المkح�ةالفنون المkح�ة/اخراجذكرحس
� محمود توفيق مهدي20 ���6ة الفن�ةالنحتذكرحس جامعة القادس�ة-Kل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�6ة للعلوم الuفة-قسم ال�7اض�اتالعلوم وال�7اض�اتذكرح�در ع�د ال��7م خصاف وا,( 21 جامعة ذي قار-Kل�ة ال��
�6ة-قسم ال�7اض�اتالعلوم وال�7اض�اتانFG خالدة خيون ناw ذرب22 جامعة م�سان-Kل�ة ال��
23 )fخالدە ع�د محسن ع FG�6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةان جامعة .غداد-Kل�ة العلوم االسالم�ة-قسم العق�دة والفكر االسالC( ال��
�6ة-قسم علوم الحاس�اتالعلوم وال�7اض�اتانFG خ9ساء سعد ع�اس هادي24 الجامعة المسxن�uة-Kل�ة ال��
�6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG دالل ع�د هللا سعدون ع�د هللا25 �6ة للعلوم االcسان�ة-قسم اللغة الع�67ةال�� جامعة الموصل-Kل�ة ال��
�ةانFG ر6ا اسماع�ل ابراه�م عب�د26 � �ةاللغة االنHل�� � �6ة للبنات-قسم اللغة االنHل�� الجامعة العراق�ة-Kل�ة ال��
�6ة للعلوم االcسان�ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�67ة واالجتماع�اتانFG رجاء ع�د ال��7م ناoف محمد27 جامعة الموصل-Kل�ة ال��
28 � ���ةانFG رغد رعد رضا حس � �ةاللغة االنHل�� � �6ة للعلوم االcسان�ة-قسم اللغة االنHل�� جامعة الموصل-Kل�ة ال��
�ةانFG رنا ثامر ابراه�م سلمان29 � �ةاللغة االنHل�� � �6ة للبنات-قسم اللغة االنHل�� الجامعة العراق�ة-Kل�ة ال��
� جابر30 ���6ة للبنات-قسم ال�7اض�اتالعلوم وال�7اض�اتانFG رؤى عo )fاس جامعة ال�وفة-Kل�ة ال��
�6ة للعلوم الuفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�7اض�اتذكرر�ان ع�د هللا فت�( محمد31 جامعة الموصل-Kل�ة ال��
�6ة للعلوم الuفة-قسم ال�7اض�اتالعلوم وال�7اض�اتانFG زهراء ع�اس رح�م ج�ار32 جامعة ذي قار-Kل�ة ال��
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�6ة األساس�ة-قسم اللغة الع�67ةاللغة الع�67ة واالجتماع�اتذكرز�اد عساف مجمن رفاس33 جامعة .ا.ل-Kل�ة ال��
� Kاظم34 ���6ة الفن�ةانFG ز�9ب احمد حس �6ة الفن�ةال�� �6ة األساس�ة-قسم ال�� الجامعة المسxن�uة-Kل�ة ال��
�6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG ز�9ب جاسم محمد داود35 �6ة االسالم�ةال�� �6ة للبنات-قسم علوم القران ال��7م وال�� جامعة .غداد-Kل�ة ال��
�6ة للبنات-قسم ال�7اض�اتالعلوم وال�7اض�اتانFG ز�9ب حسون جدوع محمد36 جامعة ال�وفة-Kل�ة ال��
( ع�دال�اظم37 �ةانFG ز�9ب حمزە نا�� � �ةاللغة االنHل�� � �6ة األساس�ة-قسم اللغة االنHل�� جامعة .ا.ل-Kل�ة ال��
�6ة الفن�ةانFG سارة ابراه�م ع�د حسن38 �6ة الفن�ةال�� جامعة .غداد-Kل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG �وە ع�د مطلك حمود39 �6ة االسالم�ةال�� �6ة للعلوم االcسان�ة-قسم القران ال��7م وال�� جامعة تك�7ت-Kل�ة ال��
�6ة للعلوم الuفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�7اض�اتذكرسالم عب�د حمود نجم40 جامعة االن�ار-Kل�ة ال��
� كطه41 ���6ة للعلوم االcسان�ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�67ة واالجتماع�اتانFG سماح غازي ام جامعة االن�ار-Kل�ة ال��
�ةانFG سناء احمد ز�دان خلف42 � �ةاللغة االنHل�� � �6ة للعلوم االcسان�ة-قسم اللغة االنHل�� جامعة االن�ار-Kل�ة ال��
�6ة ال�7اض�ةانFG سهر فائز يوcس ع�دان43 �6ة ال�دن�ة وعلوم ال�7اضةال�� �6ة األساس�ة-قسم ال�� جامعة الموصل-Kل�ة ال��
44 )fع � ���6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG سوالف مظفر حس �6ة االسالم�ةال�� �6ة-قسم القران وال�� جامعة سامراء-Kل�ة ال��
�ن محسن جاسم حش�ش45 �6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG ش�� �6ة االسالم�ةال�� �6ة-قسم القران ال��7م وال�� جامعة ال�وفة-Kل�ة ال��
�6ة-قسم التار�ــــخاللغة الع�67ة واالجتماع�اتذكرصالح رسول حمزە حسون46 جامعة القادس�ة-Kل�ة ال��
جامعة الموصل-Kل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الxشك�ل�ةفنون �شك�ل�ةانFG ض� احسان عf( ع�د47
�ةانFG ضفاف عدنان جواد هاشم48 � �ةاللغة االنHل�� � �6ة للعلوم االcسان�ة-قسم اللغة االنHل�� جامعة ك67الء-Kل�ة ال��
49 )fع � ���6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةذكرطارق حسن حس �6ة/الطارم�ة-قسم علوم القرانال�� الجامعة العراق�ة-Kل�ة ال��
( طالب عودة50

�G�6ة/القرنة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�7اض�اتذكرع�اس ع�د الغ جامعة ال�uة-Kل�ة ال��
�6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG عب�� نوري حردان محمود51 �6ة االسالم�ةال�� �6ة للبنات-قسم علوم القران ال��7م وال�� جامعة .غداد-Kل�ة ال��
�6ة للبنات-قسم اللغة الع�67ةاللغة الع�67ةانFG عدو�ة محسن حسن طعمة52 جامعة .غداد-Kل�ة ال��
�ةانFG عذراء ع�ال محمد دو�ــــج53 � �ةاللغة االنHل�� � �6ة ابن رشد للعلوم االcسان�ة-قسم اللغة االنHل�� جامعة .غداد-Kل�ة ال��
�6ة للعلوم االcسان�ة-قسم اللغة الع�67ةاللغة الع�67ة واالجتماع�اتذكرعزالدين عليوي مهدي مزهر54 جامعة .ا.ل-Kل�ة ال��
�6ة للعلوم الuفة-قسم ال�7اض�اتالعلوم وال�7اض�اتذكرعصام امجد ابراه�م مصط�� 55 جامعة الموصل-Kل�ة ال��
ك�ةذكرعق�ل نجف هادي ح�در56 ك�ةاللغة ال�� �6ة للعلوم االcسان�ة-اللغة ال�� جامعة كركوك-Kل�ة ال��
� خصاف جار هللا57 ���6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةذكرعf( حس �6ة للعلوم االcسان�ة-قسم علوم القران ال�� جامعة واسط-Kل�ة ال��
� ع�اس حمزە58 ���6ة-قسم ال�7اض�اتالعلوم وال�7اض�اتذكرعf( حس جامعة ال�وفة-Kل�ة ال��
�اءالعلوم وال�7اض�اتذكرعf( شا]ر محمود ح�ان59 � �6ة-قسم الف�� الجامعة المسxن�uة-Kل�ة ال��
�6ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�7اض�اتذكرعf( طارق عf( حب�ب60 جامعة سامراء-Kل�ة ال��
�6ة للعلوم االcسان�ة-قسم الجغراف�ةاالجتماع�اتذكرعf( موK qاظم عبود61 جامعة .ا.ل-Kل�ة ال��
�6ة/الطارم�ة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�7اض�اتذكرعo )fعكوب يوسف حمزە62 الجامعة العراق�ة-Kل�ة ال��
( سلمان63 �6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG عل�اء هادي نا�� جامعة ال�وفة-Kل�ة الفقه-قسم علوم الحدoثال��
64 � ���ةذكرعمر خالد ع�د هللا حس � �ةاللغة االنHل�� � �6ة األساس�ة-قسم اللغة االنHل�� جامعة الموصل-Kل�ة ال��
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�ةذكرعمر مدحت شوكت محمد65 � �ةاللغة االنHل�� � قاط-قسم اللغة االنHل�� �k�6ة األساس�ة/ال جامعة تك�7ت-Kل�ة ال��
66 � ��ك�ةذكرغانم جالل رمضان حس ك�ةاللغة ال�� �6ة للعلوم االcسان�ة-اللغة ال�� جامعة كركوك-Kل�ة ال��
�6ة الفن�ةالخط والزخرفةذكرمازن خ�u ابراه�م ابراه�م67 جامعة دoا,-Kل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�6ة للعلوم الuفة-قسم ال�7اض�اتالعلوم وال�7اض�اتذكرمث�G حاتم شمس رحم68 جامعة الموصل-Kل�ة ال��
جامعة الموصل-Kل�ة الفنون الجم�لة-قسم الفنون الxشك�ل�ةفنون �شك�ل�ةذكرمحمد المختار ع�د الحك�م حسن69
�6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةذكرمحمد ع�د المحسن عليوي عب�د70 �عةال�� �kل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الK-جامعة .غداد
( ع�د الحسن71 �Gفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�7اض�اتذكرمروان مهدي ع�د النu�6ة للعلوم ال جامعة االن�ار-Kل�ة ال��
قاط-قسم العلومالعلوم وال�7اض�اتذكرمهند �س�م ع�دالجل�ل حمود72 �k�6ة األساس�ة/ال جامعة تك�7ت-Kل�ة ال��
�6ة للبنات-قسم اللغة الع�67ةاللغة الع�67ة واالجتماع�اتانFG م�اC( ز�دان وهب احمد73 جامعة كركوك-Kل�ة ال��
� محمد74 ��� عامر ع�د الحس ���6ة للعلوم الuفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�7اض�اتانFG نرم جامعة دoا,-Kل�ة ال��
�6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةان�kc FGن Kمر خض�� علوان75 �6ة االسالم�ةال�� �6ة-قسم القران ال��7م وال�� جامعة ال�وفة-Kل�ة ال��
�6ة ابن رشد للعلوم االcسان�ة-قسم اللغة الع�67ةاللغة الع�67ة واالجتماع�اتانFG هدoل حامد شا]ر احمد76 جامعة .غداد-Kل�ة ال��
77qدرو|ش مو � ���6ة الفن�ةالخط والزخرفةذكرهمام حس جامعة الموصل-Kل�ة الفنون الجم�لة-قسم ال��
�6ة للعلوم الuفة/ابن الهيثم-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�7اض�اتانFG هند فؤاد عf( حمد78 جامعة .غداد-Kل�ة ال��
�6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG وسن عf( حنون عالوي79 �6ة األساس�ة-قسم اللغة الع�67ةال�� جامعة .ا.ل-Kل�ة ال��
�6ة االسالم�ة واللغة الع�67ةانFG وفاء عامر نجم عبود80 جامعة ك67الء-Kل�ة العلوم االسالم�ة-قسم الفقه واصولهال��
� مصط�� 81 ���6ة للعلوم الuفة-قسم علوم الح�اةالعلوم وال�7اض�اتذكرول�د احمد حس جامعة كركوك-Kل�ة ال��
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